Tematyka i cel spotkania:

Parlamentarny Zespół Surowców i Energii

zaprasza
na piątą konferencję konsultacyjną
Temat: „Polityka klimatyczna: globalnie
i regionalnie”
5 maja 2015 r.
w godzinach 11:00 – 15:00
w sali 118 w budynku C Sejmu RP

Omówione zostaną wybrane aspekty prawne i praktyczne w zakresie
zmian klimatu i polityki klimatycznej w ujęciach regionalnych i globalnym.
Zakładanym celem konferencji będzie merytoryczne wyjaśnienie
związków przyczynowo-skutkowych w zakresie polityki klimatycznej
w tym jej oceny gospodarczej oraz zebranie postulatów dotyczących
przygotowania projektów zmian w obowiązującym prawie.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie udziału w konferencji. Imienne
zgłoszenia udziału są niezbędne do weryfikacji przy wejściu na teren
Sejmu RP (odbiór przepustek w bud. H przy ul. Wiejskiej). Zgłoszenia,
zawierające imię i nazwisko, uprzejmie proszę przesyłać do Pani
Małgorzaty Molendy na adres mariusz.jedrysek@sejm.pl do dnia
4 maja br. do godz. 13.00. W temacie wiadomości proszę wpisać:
Polityka klimatyczna - Sejm.
Konferencję organizuje Parlamentarny Zespół Surowców i Energii
w Sejmie i Senacie RP. Działanie Zespołu jest ponadpartyjne, stąd
z definicji nie powinno w jego działaniu być obciążeń politycznych.

Adresaci i uczestnicy konferencji:
Liczymy na udział osób funkcjonujących w obrębie tematyki polityki
klimatycznej i jej efektów gospodarczych. Przewidziane są cztery referaty
wprowadzające o charakterze specjalistycznym oraz szeroka dyskusja
merytoryczna uczestników konferencji. W spotkaniu wezmą udział
ponadto członkowie parlamentu i rządu.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w spotkaniu
na terenie Sejmu RP.

Z poważaniem i oczekiwaniem na ważną dyskusję i ustalenia.
/-/ Prof. zw. dr hab. Mariusz O. Jędrysek
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
Surowców i Energii

Piąta konferencja konsultacyjna
Temat: „Polityka klimatyczna: globalnie
i regionalnie”
5 maja 2015 r. w godzinach 11:00 – 15.00
w sali 118 w budynku C Sejmu RP
Program :
11:00 – Przywitanie gości, słowo wstępne – Marek Kuchciński
Wicemarszałek Sejmu RP
11:10 – Zmiany klimatu, zasoby paliw kopanych, emisje.
Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek profesor nauk o Ziemi,
poseł, wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju w latach 20052007, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii,
wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa.
11:30 – Wpływ polityki klimatycznej UE na polski przemysł
energochłonny: (1)Polityka klimatyczna a utrzymanie konkurencyjności
przemysłu w Europie.
Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej
i Gazu (FOEEiG) oraz Forum CO2, Prezes Izby Energetyki
Przemysłowej i Odbiorców Energii. Absolwent Wydziału Elektrycznego
AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. Miesięcznik gospodarczy
„Nowy Przemysł” dwukrotne przyznał mu wyróżnienia za wkład
w tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce.
Współpracuje z krajowymi i europejskimi organizacjami branżowymi.

11:55 - Wpływ polityki klimatycznej UE na polski przemysł
energochłonny: (2) Polityka klimatyczna w perspektywie długofalowej –
co nas czeka po 2020 roku?
dr inż. Krzysztof Łokaj – Wiceprzewodniczący FORUMCO2 oraz senior
manager w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, doktor nauk
chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej,
związany z uczelnią, z którą współpracuje w obszarze kształcenia kadr
dla przemysłu chemicznego. W PIPCh odpowiada za energetykę
przemysłową i ochronę klimatu. Z ramienia Izby współdziała z CEFIC
(Europejskim Rada Przemysłu Chemicznego) oraz innymi organizacjami
i stowarzyszeniami europejskimi i krajowymi.
12:20 - Klimat i pieniądze.
Prof. zw. dr hab. Jan Szyszko - Profesor nauk leśnych, polityk, w latach
1997–1999 i 2005-2007 minister środowiska, poseł na Sejm V, VI i VII
kadencji. Zastępca przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pełnomocnik rządu do spraw
Konwencji Klimatycznej oraz Prezydent V Konferencji Stron Konwencji
Klimatycznej ONZ (1999–2000). Doktor honoris causa Uniwersytetu
w Lüneburgu, w 2008 otrzymał nagrodę im. Ettore Majorana.

12:45 - Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników konferencji.
Cz.1.
13:45 - Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników konferencji.
Cz.2.

